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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a belső piacon az online szerencsejátékokról
(2011/2084(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a „Zöld könyv az online szerencsejátékokról a belső piacon” 
című 2011. április 20-i közleményére (COM(2011)0128),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56., 51. és 52. cikkére,
– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, a szubszidiaritás és az 

arányosság elvének alkalmazásáról szóló jegyzőkönyvre,

– figyelemmel az Európai Unió Bíróságának vonatkozó joggyakorlatára1,

– figyelemmel az Európai Unió tagállamaiban a szerencsejátékokra és fogadásokra 
alkalmazandó keretről szóló, 2010. december 10-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel az online szerencsejátékok tisztességességéről szóló, 2010. május 18-i európai 
parlamenti állásfoglalásra2,

– tekintettel a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. 
március 10-i 2010/13/EU európai parlamenti és tanács irányelvre3,

– tekintettel a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 
97/7/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. május 
11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre4,

– tekintettel a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 
1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre5,

– tekintettel a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása 
céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK 

                                               
1 különösen a Schindler 1994 (C-275/92), Gebhard 1995 (C-55/94), Läärä 1999 (C-124/97), Zenatti 1999 (C-
67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 2003 (C-243/01), Lindman 2003 (C-42/02), Fixtures Marketing Ltd 
kontra OPAP 2004 (C-444/02), Fixtures Marketing Ltd kontra Svenska Spel AB 2004 (C-338/02), Fixtures 
Marketing Ltd kontra Oy Veikkaus Ab 2005 (C-46/02), Stauffer 2006 (C-386/04), Unibet 2007 (C-432/05), 
Placanica és mások 2007 (C-338/04, C-359/04 és C-360/04), Bizottság kontra Olaszország 2007 (C-206/04), 
Liga Portuguesa de Futebol Profissional 2009 (C-42/07), Ladbrokes 2010 (C-258/08), Sporting Exchange 2010
(C-203/08), Sjöberg és Gerdin 2010 (C-447/08 és C-448/08), Markus Stoß és mások 2010 (C-316/07, C-358/07, 
C-359/07, C-360/07, C-409/07 és C-410/07), Carmen Media 2010 (C-46/08), Engelmann 2010 (C-64/08) 
ügyekben hozott ítéletekre. 
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0097.
3 HL L 95., 2010.4.15., 1. o.
4 HL L 149., 2005.6.11., 22. o.
5 HL L 144., 1997.6.4., 19. o.
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európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre2,

– tekintettel az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre3,

– tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 
2006/112/EK tanácsi irányelvre4,

– tekintettel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre5,

– tekintettel a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló 2000. június 8-i 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre6,

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági 
és Monetáris Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

A. mivel az online szerencsejátékok piaca folyamatosan növekszik,
B. mivel nincs az internetes szerencsejátékokat szabályozására vonatkozó külön európai jogi 

aktus,
C. mivel a piac töredezettsége egyfelől nehezíti a szabályozott szolgáltató számára a 

határokon átnyúló törvényes ajánlattételt, másfelől gyakorlatilag lehetetlenné teszi a 
fogyasztóvédelmet, valamint a szerencsejátékhoz kapcsolódó bűnözés elleni küzdelmet is,

D. mivel a játékosok és fogyasztók védelme érdekében, valamint a bűnözés elleni 
küzdelemben elengedhetetlenek az európai egységes minimumszabályok,

E. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. cikke garantálja a 
szolgáltatásnyújtás szabadságát, és mivel az internetes szerencsejátékokat a szolgáltatási 
irányelvből kifejezetten elhagyták, mert azok nem tekinthetők szokásos 
szolgáltatásnyújtásnak,

F. mivel a jogsértési eljárások és az Európai Bíróság ítéleteinek nagy száma arra enged 
következtetni, hogy ezen a területen komoly a jogbizonytalanság,

G.  mivel az internetes szerencsejátékok és fogadások nagyobb függőségi és veszélyességi 
kockázatot jelentenek, mint a hagyományos, jelenlétet megkívánó szerencsejátékok,

                                               
1 HL L 309., 2005.11.25., 15. o.
2 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
3 HL L 201., 2002.7.31., 37. o.
4 HL L 347., 2006.12.11., 1. o.
5 HL L 376., 2006.12.27., 36. o.
6 HL L 178., 2000.7.17., 1. o.
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H. mivel a szerencsejátékok jelentős bevételi forrást képviselnek a tagállamok számára, a 
közhasznú és jótékonysági célokra, valamint a sportfinanszírozás számára,

I. mivel a sport tisztességességét mindenképpen biztosítani kell, a további fogadási 
csalásokat pedig el kell kerülni,

1. úgy ítéli meg, hogy az internetes szerencsejáték-piac hatékony szabályozása különösen a 
következőket eredményezi:

1) a népesség természetes játékösztönét természetes és ellenőrzött útra tereli,
2) megfékezi a törvénytelen szerencsejáték-piacot,

3) a kiskorúak és a játékosok hatékony védelmét biztosítja, valamint 
4) megelőzi a szerencsejáték-függőség kialakulásának veszélyét, továbbá

5) biztosítja, hogy a szerencsejátékokat szabályosan, tisztességesen, felelősségteljesen és 
átláthatóan valósítsák meg,

6) a sportversenyek tisztességességére jelentett veszélyt megelőzzék, valamint 
7) a szerencsejátékokból származó állami bevételek jelentős részét közérdekű, közhasznú 
vagy jótékonysági célok előmozdítására használják fel;

2. alátámasztja az Európai Bíróság azon nézetét1, miszerint az internet csak a szerencsejáték-
kínálat egyik csatornája;

A szubszidiaritás elve
3. azon a véleményen van, hogy a szerencsejáték-ágazatot erősen befolyásolja a tagállamok 

eltérő kulturális háttere és hagyományai, valamint a szerencsejáték-piacok szabályozása 
igen sokféle, ezért ebben az ágazatban a szubszidiaritás elve különösen fontos szerephez 
jut;

4. azon a véleményen van, hogy a vonzó és legális internetes szerencsejáték-kínálat az 
engedély nélküli feketepiacot lényegesen visszaszorítaná és az állami bevételeket növelni 
tudná;

5. ezért elutasítja a teljes szerencsejáték-piacot egységesen szabályozó európai jogi aktus 
lehetőségét, mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy egyes részterületeken indokolt lenne az 
egységes európai megközelítés;

6. tiszteletben tartja bizonyos tagállamok azon döntését, hogy teljes körűen megtiltják  az 
internetes szerencsejátékokat; azonban ellenzi az online szerencsejátékok állami 
monopóliumát;

7. azonban nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a szerencsejátékokat az interneten megnyitó 
tagállamoknak biztosítaniuk kell a teljes átláthatóságot és lehetővé kell tenniük a 
megkülönböztetéstől mentes versenyt; ebben az esetben azt ajánlja a tagállamoknak, hogy 
vezessenek be egy olyan engedélyezési rendszert, amely minden, az adott tagállam által 
szabott feltételt teljesítő európai szerencsejáték-szolgáltató számára lehetővé teszi az 
engedélykérelem benyújtását;

                                               
1 Carmen Media 2010 (C-46/08).
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8. azon a véleményen van, hogy a szerencsejáték-piaci engedélyek kölcsönös elismerésének 
elve nem alkalmazható, azonban a belső piaccal összhangban több tagállamban is 
egyszerűsített engedélykérelmezési eljárást kell lehetővé tenni;

9. az „aktív szubszidiaritás” elvének megfelelően olyan közös szabályozási keretek 
felállítására szólít fel, amely kötelező érvényű magas szintű minimumszabályokat határoz 
meg a játékfüggőség és a fogadási csalások megelőzése, valamint a kiskorúak védelme 
terén; ha egy szolgáltató igazolja ezek teljesítését, akkor a minimumszabályok teljesítésére 
vonatkozó igazolást a többi tagállamnak is el kell ismernie, azonban további feltételeket is 
szabhatnak; azon a véleményen van, hogy az első lépés az internetes szerencsejátékok 
európai szintű magatartási kódexének kidolgozása lehetne,

10. felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot az ezen minimumszabályokról szóló 
irányelvről, amennyiben nem születik egyéb megállapodás; adott esetben a tagállamok 
közötti megerősített együttműködés lehetőségét is fontolóra kell venni;

11. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a tagállamok által meghatározott feltételeket 
hatékonyan ellenőrizzék és a szabályok megsértését szankcionálják;

A szabályozó szervek együttműködése
12. aggodalmát fejezi ki az európai online szerencsejáték-piac esetlegesen kialakuló 

széttöredezettsége miatt, amely főleg a kisebb tagállamokban akadályozza a törvényes 
szolgáltatáskínálat létrejöttét;

13. felszólít a nemzeti szabályozó szervek közötti szoros együttműködésnek az Európai 
Bizottság koordinációja melletti kiépítésére a közös szabályok kidolgozása és a 
szabályozatlan feketepiac elleni közös fellépés érdekében; különösen a játékosok 
azonosítása és a pénzmosás elleni küzdelem tekintetében sikertelenek az elszigetelt 
nemzeti megoldások; a Szerencsejáték Szabályozók Európai Fórumának (Gaming 
Regulators European Forum, GREF) hálózata, valamint a belső piaci információs rendszer 
szolgálhat ennek alapjául;

14. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gyűjtsenek az internetes szerencsejáték-
piacokra és a játékfüggőségre vonatkozó uniós statisztikai adatokat és hozzák azokat 
nyilvánosságra;

15. felkéri a Bizottságot, hogy kezdeményezze a játékfüggőséggel foglalkozó nemzeti 
szervezetek olyan hálózatának kialakítását, amely lehetővé teszi a tapasztalatok és a bevált 
gyakorlatok cseréjét;

Szerencsejáték és sport
16. megállapítja, hogy a sportfogadás, különösen a kisebb sportágak versenyei esetében, 

kockázatot jelenthet a sport tisztességességére; ezért úgy ítéli meg, hogy a sport- és 
fogadási csalást egész Európában szankcionálni kell;

17. tudatában van a szerencsejátékokból származó bevételek tagállami sportfinanszírozáshoz 
való hozzájárulásának fontosságára; ezért a szerencsejáték-piac további fejlődése nem 
vezethet a sportfinanszírozás csökkenéséhez;

18. felhívja a figyelmet a sportesemények internetes szerencsejáték-szolgáltató révén történő 
reklámozása és szponzorálása tekintetében a pragmatikus megoldások szükségességére; 
azon a véleményen van, hogy közös reklámozási szabályokat kell találni, amelyek 
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megfelelően védik a kiszolgáltatott fogyasztót, de ugyanakkor lehetővé teszik a 
nemzetközi események szponzorálását, továbbá hogy a reklámok tiltása nem minden 
esetben célravezető;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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Az internetes szerencsejáték-piac folyamatosan növekszik. Az aktuális adatok szerint jelenleg 
Európában az összes szerencsejáték 10%-a az interneten, illetve hasonló terjesztési 
csatornákon, például mobiltelefonon vagy interaktív televíziós platformokon folyik, piaci 
forgalma pedig évi 10 milliárd euró, és növekvő tendenciát mutat.

A jelenlétet megkívánó szerencsejátékok piacát, valamint az internetes szerencsejátékok 
piacát bőséges termékkínálat jellemzi: egyfelől megtalálhatóak a klasszikus lottó- és 
sorsolásos játékok, de a sportfogadás, a póker, a bingó, valamint a totalizatőr rendszer szerinti 
lóverseny- és kutyaverseny-fogadás is.

Az internet jellegénél fogva határokon átnyúló médium. Az internetes szerencsejátékok tehát 
nem állnak meg a határon. A folyamatosan növekvő kínálat és a játékosok emelkedő száma 
révén a jelenleg Európában is tapasztalható piaci széttöredezettség ezen a területen is egyre 
nyilvánvalóbbá válik. Számos tagállamban teljes körű tiltás, illetve engedélyezési 
kötelezettséggel kiegészített tiltás van hatályban, ezzel szemben máshol teljesen nyitott és 
liberalizált a piac.

Ahogy azt az Európai Bíróság számos ítéletében megállapította, a szerencsejáték nem 
szokásos szolgáltatás. Ezért hagyták kifejezetten ki a szolgáltatási irányelvből, még ha az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. cikke szerinti szolgáltatásnyújtási szabadság 
egyértelműen a szerencsejátékokra is vonatkozik. A tagállamok – többek között az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 51. és 52. cikke alapján – piacaikat a lehető legnagyobb 
mértékben saját maguk szabályozhatják, amennyiben ez a szabályozás összeegyeztethető a 
kitűzött célokkal, pl. a játékfüggőség visszaszorításával.

A nagyon eltérő hagyományok következtében a szubszidiaritás elve ebben az ágazatban 
különösen jelentős szerephez jut. A tagállamok a lehető legnagyobb mértékben saját maguk 
határozzák meg a szerencsejáték-piac szabályozásának módját. Az internetet érintő különféle 
szabályozások mindazonáltal a piac torzulásához is vezetnek. A nyitott piacot működtető és 
alacsony adókulcsot alkalmazó tagállamok szerencsejáték-szolgáltatói olyan országokban is 
elérhetőek, amelyekben az internetes szerencsejáték tiltott, illetve konkurenciát jelentenek az 
engedélyezett online szolgáltatók számára. Ezek a szolgáltatók, csakúgy, mint ezen országok 
jelenlétet megkívánó szerencsejátékot kínáló szolgáltatói ritkán versenyképesek. Ezenkívül az 
interneten jelentős mértékű a szabályozatlan feketepiac jelenléte.

A központi cél tehát az, hogy a fekete- és szürkepiacot erőteljesen visszaszorítsuk. A 
tagállamok számára e cél megvalósításának egyik lehetősége a teljes körű tiltás lehet, amelyet 
azonban szigorúan kell végrehajtani. A szubszidiaritás elve alapján a tagállamok választhatják 
ezt a lehetőséget.

Mindazonáltal jobb megoldás lenne az internetes szerencsejátékok törvényes kínálatának 
megteremtése. Ez azonban semmiképpen sem vezethet az internetes szerencsejátékok (állami) 
monopóliumának létrehozásához, mivel a monopóliumok ritkán biztosítanak kielégítő 
kínálatot. Ezért a piacot meg kell nyitni, és megfelelő ösztönzőket kell biztosítani a 
vállalkozások számára, hogy törvényes szolgáltatást kínáljanak. Ennek legjobb módja az 
engedélyezési rendszer, feltéve, hogy az a megkülönböztetéstől mentes verseny alapelvén 
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nyugszik. E rendszerek keretében – amelyet néhány tagállamban, többek között 
Franciaországban és Olaszországban már sikeresen bevezettek – a nemzeti szabályozó 
szervek határozzák meg az engedélyek kibocsátási feltételeit. Franciaországban például az 
engedélyezési rendszer bevezetése óta a törvényes szolgáltatók részaránya ugrásszerűen 
megnőtt: a francia internetes szerencsejáték-piac több, mint 80%-a engedélyezett szolgáltatók 
kezében van. A megkülönböztetés elkerülése érdekében a rendelkezésre álló engedélyek 
számának megfelelően magasnak vagy korlátlannak kell lennie; továbbá nem állhat fenn 
semmiféle közvetett megkülönböztetés, például a műszaki szabványok terén.

Az internetes szerencsejátékok nyitott és rendezett piaca független és erős nemzeti szabályozó 
szervet feltételez. Ennek a szervnek kell meghatároznia a szerencsejátékokra vonatkozó 
keretfeltételeket, de mindenekelőtt ez a szerv valósíthatja meg a végrehajtást is. A nemzeti 
szabályozóknak tehát rendelkezniük kell a szükséges hatáskörökkel a jogsértések 
szankcionálása és a törvénytelen szolgáltatók elleni fellépés érdekében.

Az internet határon átnyúló jellege miatt a tagállamok nincsenek abban a helyzetben, hogy az 
internetes szerencsejátékok valamennyi területét szabályozni tudják. Ezért elengedhetetlen, 
hogy a nemzeti szabályozó szervek között jól kidolgozott együttműködés folyjon. Eddig csak 
korlátozott hatályú együttműködésre volt példa, többek között kétoldalú megállapodások 
formájában. Szükség lenne azonban intézményesített együttműködésre – például a belső piaci 
információs rendszer alapján –, hogy hatékony és gyors információáramlás valósulhasson 
meg. Fontolóra vehető a szabályozók Bizottság által koordinált hálózatának kiépítése is. 
Kizárólag közös európai fellépéssel lehet megakadályozni, hogy a szabályozatlan szolgáltatók 
kihasználják a szabályozási hiányosságokat, és a nemzeti szabályozó szerveket egymás ellen 
kijátsszák. Ezért felkérjük a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az európai fogyasztók 
komolytalan szolgáltatóktól való megóvása érdekében a kérdésre minél hamarabb találjanak 
megoldást.

A szerencsejáték a függőség kockázatát hordozza. Tanulmányok támasztják alá, hogy az 
internetes szerencsejátékok közel 10 éve történt bevezetése óta a játékfüggők megsegítését 
ellátó központokban a jelentkezők száma jelentősen megemelkedett. Számos kezdeményezés 
történt a szabályozó szervek részéről, illetve magatartási szabályzatok és önkéntes 
kötelezettségvállalások formájában, amelyek megkísérlik visszaszorítani a szerencsejáték-
szenvedélyt és a játékfüggőséget az interneten. Itt azonban mindez kevéssé célravezető, mivel 
minden egyes tagállamban más szabályok érvényesek. Mindazonáltal sok tagállamban létezik 
példaértékű védintézkedés az internetes szerencsejáték állami és magánszolgáltatói körében is 
egyaránt. Ezek azonban gyakran kizárólag a nemzeti szabályokon alapulnak, és ezért nem 
egyeztethetőek össze a belső piac eszméjével. Így például néhány tagállamban elektronikus 
személyi igazolványt vezettek be a személyazonosság interneten történő ellenőrzésére. A 
külföldiek a legtöbb esetben nem rendelkeznek ilyen igazolvánnyal, és így nem vehetnek részt 
az internetes szerencsejátékokban, még akkor sem, ha hosszabb ideje letelepedtek az adott 
tagállamban. Ezért lényeges az európai műszaki szabványok megléte, amelyeket az iparágnak, 
a fogyasztóvédelemnek és a Bizottságnak közösen kell meghatároznia. Ezen túlmenően ezek 
csökkentik a más európai országból származó szerencsejáték-szolgáltatók piacra jutását gátló 
akadályokat. A piacra jutást gátló akadályok csökkentése lényeges lépés a törvényes és 
szabályozott szerencsejáték-piac kialakításában.

További egyetemes célkitűzés a kiskorúak szerencsejátékokkal szembeni megóvása, amely 
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nem tartozik a különféle hagyományok és kultúrák körébe. Nyilvánvaló tehát, hogy európai 
szintű minimumszabályokat kell megállapítani a kiskorúak védelme, a játékfüggőség 
visszaszorítása, de a pénzmosás és a szerencsejátékkal összefüggő egyéb bűnözés elleni 
küzdelem tekintetében is. Ez történhet bizottsági irányelvre irányuló javaslat formájában, 
amely olyan Európa-szerte érvényes minimumszabályokat határoz meg, amelyek valamennyi 
szabályozott internetes szerencsejáték-szolgáltató számára kötelező érvényűek. A 
tagállamoknak jogukban áll emellett további kritériumokat meghatározni. A Bizottság és 
tagállamok határozott fellépésre van szükség ahhoz, hogy Európa-szerte biztosítsák a 
fogyasztók védelmének egységes és magas minimumszintjét.

A tagállamok többsége a szerencsejátékokból származó bevételeket közhasznú vagy 
jótékonysági célokra és sporttámogatásra fordítja. Mindez azonban csak a törvényes és 
szabályozott szerencsejáték-szolgáltatókra érvényes. A törvénytelen szolgáltatók nem fizetnek 
adót, tehát semmiféle hozzájárulást sem tesznek a társadalom számára. A tagállami szinten 
szabályozott piac azt eredményezné, hogy az internetes szerencsejáték-szolgáltatóknak a 
szerencsejátékra kivetett adó nagy részét a játékosok lakhelye szerinti országban kellene 
befizetniük. Ez azért lényeges, mert a szerencsejátékokból származó állami bevételek egész 
Európában a sporttámogatás és egyéb közhasznú célok rendelkezésére bocsáthatók. Ezen a 
módon a lóverseny terén is biztosítható lenne, hogy a tenyésztők hozzájussanak a 
versenybevételek egy részéhez, ami a tenyésztés további finanszírozásához szükséges.

Sajnálatos módon újra és újra előfordulnak sportfogadási csalások, amelyek megkérdőjelezik 
a sport tisztességességét. Valamennyi érintett – tehát a sportegyesületek, a szurkolók, a 
szerencsejáték-szolgáltatók és a játékosok – közvetlen érdeke a sport tisztességességének 
megóvása és a fogadási csalás megakadályozása. A fogadási csalás ellen uniós szinten lehet 
leghatékonyabban küzdeni. Ezért az Európai Bizottságnak a tagállamokkal közösen olyan 
rendszert kell kidolgoznia, amely eredményes a fogadási csalás elleni küzdelemben.  A 
fogadási csalás elleni közös fellépés többet nyom a latban az Európán kívüli fogadási 
csalókkal szemben.

A sport tisztességessége értelmében a sportfogadási szolgáltatók és a sportegyesületek közötti 
összeférhetetlenséget el kell kerülni. A szerencsejátékok reklámozása vagy egy sportegyesület 
szponzorálása önmagában nem jelent összeférhetetlenséget. A reklámozási és szponzorálási 
tilalom tehát egyértelműen elutasítandó.


